Gensynsfest
LØRDAG DEN 18. SEPTEMBER 2021

Velkommen

Det er med stor glæde, at vi ser frem til gensynsfest på Mørkholt Strand Camping og samtidig kan fejre IMs 160 års fødselsdag.
Lovsang, forkyndelse og inspiration – hvor vi er fysisk sammen – har ikke
været en selvfølgelighed gennem mange måneder. I det seneste halvandet år
har fællesskabet været præget af afstand, og vi har i større eller mindre grad
gjort os nye erfaringer med online medier. Det online fællesskab kan noget,
men erstatter ikke det fysiske samvær. Derfor glæder vi os nu over, at vi igen
kan mødes fysisk.
Vi vil lovsynge sammen og lytte til forkyndelse, så glæden over Jesus Kristus
og troens fællesskab samler os. For alle aldre vil der dagen igennem være festlig stemning med fokus på den glæde, vi er sammen om.
Dagen vil også rumme plads til erfaringsudveksling og drøftelse af genåbningen i fællesskaber og klubber. Hvilke spor har coronatiden sat, og hvad
betyder det for os som individer og fællesskab, når vi nu igen mødes?

14.00 Gensynsglæde
		
Fællessang v. bandet og andagt ved Hans-Ole Bækgaard
15.00 IM 160 års fødselsdagsfejring med kaffe og kage

16.15 Coronatidens betydning for den enkelte og for fællesskabet i IMU og IM
		
Oplæg v. Irene Aarestrup, psykolog og Filip Kildeholm, sognepræst
Refleksion og drøftelse i et panel, der er sammensat med geografisk
		
og aldersmæssig spredning.
		
		

Et super spændende program for børn, juniorer og teenager ved
DFS- og IMU-konsulenter

17.30 Aftensmad
19.00 Samlet på ny fra den mindste til den største
		
Inspiration og dryp fra livet med Jesus

Vi ses til en festlig og inspirerende gensynsfest!

Hans-Ole Bækgaard
formand

Program

Jens Medom Madsen
generalsekretær

20.15 Tilbage i fællesskab
		
Lovsang og forkyndelse
21.30 Hygge og franske hotdogs ved grillen

Praktisk information
Sted:
Pris:
Mad:
		
		

Mørkholt Strand Camping, Hagenvej 105B, 7080 Børkop
150 kr. for voksne og 75 kr. for børn. Prisen inkluderer gratis
kaffe og saft.
Mulighed for tilkøb af følgende
Helstegt gris: 100 kr.
Fransk hotdog: 25 kr.

Har du ikke mulighed for at møde op på Mørkholt Strand Camping, livestreamer vi møderne via Facebook og YouTube.
Læs mere og tilmeld dig på gensynsfest.indremission.dk senest d. 6. september.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinator Louise Grotum
Thygesen, tlf. 82 27 12 11, louise.gt@indremission.dk

Indsamling

I anledningen af Indre Missions 160 års fødselsdag
samler vi ind til en fødselsdagsgave.
(Skriv givernummer eller navn og adresse,
hvis du ønsker skattefradrag)
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